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8.1.12 

16a ('משנה ב)  17a (מחשיב בהדייהו) 

 

  טו ,לג תהלים :ַמֲעֵׂשיֶהם ָּכל ֶאל ַהֵּמִבין ִלָּבם ַיַחד ַהֹּיֵצר )1

  יח ,ז איוב :ִּתְבָחֶנּנּו ִלְרָגִעים ִלְבָקִרים ַוִּתְפְקֶדּנּו )2

  נט, ח  מ"א :ְּביֹומוֹ  יֹום ְּדַבר ִיְׂשָרֵאל ַעּמוֹ  ּוִמְׁשַּפט ַעְבּדוֹ  ִמְׁשַּפט ַלֲעׂשֹות ָוָלְיָלה יֹוָמם ֱא�ֵהינּו ה' ֶאל ְקֹרִבים ה' ִלְפֵני ִהְתַחַּנְנִּתי ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ְדָבַרי ְוִיְהיּו )3

  יב ,יא דברים: ָׁשָנה ַאֲחִרית ְוַעד ַהָּׁשָנה ֵמֵרִׁשית ָּבּה ֱא�ֶהי� ה' ֵעיֵני ָּתִמיד ֹאָתּה ֹּדֵרׁש ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ֶאֶרץ )4

  יז ,כא בראשית :ָׁשם הּוא ַּבֲאֶׁשר ַהַּנַער קֹול ֶאל ֱא�ִהים ָׁשַמע ִּכי ... )5

  ה ,טז בראשית :ּוֵביֶני� ֵּביִני ה' ִיְׁשֹּפט ְּבֵעיֶניהָ  ָוֵאַקל ָהָרָתה ִּכי ַוֵּתֶרא ְּבֵחיֶק� ִתיִׁשְפחָ  ָנַתִּתי ָאֹנִכי ָעֶלי� ֲחָמִסי ַאְבָרם ֶאל ָׂשַרי ַוֹּתאֶמר )6

  ב ,כג בראשית :ְוִלְבֹּכָתּה ְלָׂשָרה ִלְסֹּפד ַאְבָרָהם ַוָּיֹבא ְּכָנַען ְּבֶאֶרץ ֶחְברֹון ִהוא ַאְרַּבע ְּבִקְרַית ָׂשָרה ַוָּתָמת )7

  ב ,י משלי :ִמָּמֶות ַּתִּציל ּוְצָדָקה ֶרַׁשע אֹוְצרֹות יֹוִעילּו א� )8

  כח ,קז תהלים :יֹוִציֵאם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם ָלֶהם ַּבַּצר ה' ֶאל ַוִּיְצֲעקּו )9

  טו ,יז בראשית :ְׁשָמּה הָׂשרָ  ִּכי ָׂשָרי ְׁשָמּה ֶאת ִתְקָרא �א ִאְׁשְּת� ָׂשַרי ַאְבָרָהם ֶאל ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר )10

  י ,ג יונה :ָעָׂשה ְו�א ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ָהָרָעה ַעל ָהֱא�ִהים ַוִּיָּנֶחם ָהָרָעה ִמַּדְרָּכם ָׁשבּו ִּכי ַמֲעֵׂשיֶהם ֶאת ָהֱא�ִהים ַוַּיְרא )11

 ב-א ,יב בראשית ... ָּגדֹול ְלגֹוי ְוֶאֶעְׂש� :ַאְרֶאּךָ  ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָאִבי� ּוִמֵּבית ְדְּת�ּוִמּמֹולַ  ֵמַאְרְצ� ְל� ֶל� ַאְבָרם ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר )12
  כג ,ד ב מלכים :ָׁשלֹום ַוֹּתאֶמר ַׁשָּבת ְו�א ֹחֶדׁש �א ַהּיֹום ֵאָליו ֹהֶלֶכת ַאּתְ  ַמּדּועַ  ַוֹּיאֶמר )13

  ח ,יא ויקרא :ָלֶכם ֵהם ְטֵמִאים ִתָּגעּו �א ְבָלָתםּוְבנִ  ֹתאֵכלּו �א ִמְּבָׂשָרם )14

  א ,כא ויקרא :ְּבַעָּמיו ִיַּטָּמא �א ְלֶנֶפׁש ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ַאֲהֹרן ְּבֵני ַהֹּכֲהִנים ֶאל ֱאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר )15

  כט ,סט תהלים :ִיָּכֵתבּו ַאל ַצִּדיִקים ְוִעם ַחִּיים ִמֵּסֶפר ִיָּמחּו )16

  לב ,לב שמות :ָּכָתְבּתָ  ֲאֶׁשר ִמִּסְפְר� ָנא ְמֵחִני ַאִין ְוִאם ַחָּטאָתם ִּתָּׂשא ִאם ְוַעָּתה )17

  ב ,יב דניאל: עֹוָלם ְלִדְראֹון ַלֲחָרפֹות ְוֵאֶּלה עֹוָלם ְלַחֵּיי ֵאֶּלה ָיִקיצּו ָעָפר ַאְדַמת ִמְּיֵׁשֵני ְוַרִּבים )18

  ט ,יג זכריה ...ֹאתוֹ  ֶאֱעֶנה ַוֲאִני ִבְׁשִמי ִיְקָרא הּוא ַהָּזָהב ֶאת ִּכְבֹחן ּוְבַחְנִּתים ַהֶּכֶסף ֶאת ִּכְצֹרף ּוְצַרְפִּתים ָּבֵאׁש ַהְּׁשִלִׁשית ֶאת ְוֵהֵבאִתי )19

  ו ,ב א שמואל :ַוָּיַעל ְׁשאֹול מֹוִריד ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ה' )20

  קטז תהלים :ְיהֹוִׁשיעַ  ְוִלי ַּדּלֹוִתי ה' ְּפָתאִים ֹׁשֵמר...ַּתֲחנּוָני קֹוִלי ֶאת ה' ִיְׁשַמע ִּכי ִּתיָאַהבְ  )21

  כא ,ג מלאכי: ְצָבאֹות ה' ָאַמר ֹעֶׂשה ֲאִני ֲאֶׁשר ַּבּיֹום ַרְגֵליֶכם ַּכּפֹות ַּתַחת ֵאֶפר ִיְהיּו ִּכי ְרָׁשִעים ְוַעּסֹוֶתם )22

  כד ,סו ישעיהו :ָּבָׂשר ְלָכל ֵדָראֹון ְוָהיּו ִתְכֶּבה �א ְוִאָּׁשם ָתמּות �א תֹוַלְעָּתם ִּכי ִּבי ַהֹּפְׁשִעים ָהֲאָנִׁשים ְּבִפְגֵרי ְוָראּו אּוְוָיצְ  )23

  טו ,מט תהלים :לוֹ  ִמְּזֻבל ְׁשאֹול ֹותְלַבּל ְוצּוָרם וצירם ַלֹּבֶקר ְיָׁשִרים ָבם ַוִּיְרּדּו ִיְרֵעם ָמֶות ַׁשּתּו ִלְׁשאֹול ַּכֹּצאן )24

  יג ,ח א מלכים :עֹוָלִמים ְלִׁשְבְּת� ָמכֹון ָל� ְזֻבל ֵּבית ָבִניִתי ָּבֹנה )25

  י ,ב א שמואל: ְמִׁשיחוֹ  ֶקֶרן ְוָיֵרם ְלַמְלּכוֹ  ֹעז ְוִיֶּתן ָאֶרץ ַאְפֵסי ָיִדין ה' ַיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים ָעָליו עלו ְמִריָביו מריבו ֵיַחּתּו ה' )26

  כד ,לז איוב: ֵלב ַחְכֵמי ָּכל ִיְרֶאה �א ֲאָנִׁשים ְיֵראּוהּו ָלֵכן )27

 יט- יח, ז מיכה :ַחֹּטאוָתם ָּכל ָים ִּבְמֻצלֹות ְוַתְׁשִלי� ֲעֹוֹנֵתינּו ֹּבׁשִיכְ  ְיַרֲחֵמנּו ָיׁשּוב:הּוא ֶחֶסד ָחֵפץ ִּכי ַאּפוֹ  ָלַעד ֶהֱחִזיק �א ַנֲחָלתוֹ  ִלְׁשֵאִרית ֶּפַׁשע ַעל ְוֹעֵבר ָעֹון ֹנֵׂשא ָּכמֹו� ֵאל ִמי )28

 

I. '4 :משנה ב periods of judgment 

a. פסח: for grains (that will be planted the next fall)   עמר is brought 

i. דין: happens twice – before פסח (for planting) and at harvest time 

b. שבועות: for fruit trees  שתי הלחם is brought 

c.  הזכרוןיום : all people pass in front of Him כבני מרון  we recite מלכויות, זכרונות, שופרות 

i. תקיעות: before מוסף blown to “confuse שטן” 

d.  הסוכותחג : rain  water libation 

i. משנה: follows תנא דבי ר' ישמעאל; identifies beginning of judgment (man’s is sealed at יוה"כ) 

ii. 'יוסי ר : judged every day as per v1a (or per v2) 

1. Therefore: we pray for sick people any day following ר' יוסי 

a. Rejection:  צעקה is always helpful, even after גמר דין 

iii. 'נתן ר : judged every hour as per v1b 

II. Series of אגדות regarding דין , authored by ר' יצחק, following vv. 4-15 

a. v4: supplicative beginning of year leads to wealthy end of year 

b. v5: people are judged as per their current moral status 

c. vv6-7: complaints to God cause more immediate judgment on the plaintiff 

a. vv8-12: charity, prayer, changing name, behavior and (perhaps) location can repeal a גזר דין 

b. v13:  a person is obligated to visit his רבי on רגלים 

c. vv14-15: a person is obligated to purify himself for the רגל  

III. Various אגדות regarding ספרי דין which are opened during days of judgment 

a. vv16-17: 3 books opened (ספרי צדיקים, ספרי רשעים, ספרי בינוניים) 

b. vv18-27: various descriptions of punishment for רשעים ופושעי ישראל 

i. ה"ב  as per v. 28 חסד inclines towards ה'  :


